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Informativo da PrevUnisul - Sociedade de Previdência Complementar

Por que a
Previdência

Complementar
Fechada

Programa A Escolha Certa realiza 
evento sobre a aposentadoria

Cenário econômico e rentabilidade 
no terceiro trimestre

Curso de fotografia para 
aposentados e pensionistas

Segundo estudo apresentado pela Associação 
Brasileira de Entidades Fechadas da Previdência Privada - 
Abrapp, num período de 25 anos de acumulação, a média 
dos planos das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPC, acumularia um saldo 9,6% 
maior que as dos bancos (Vida Gerador de Benefício 
Livre - VGBL e Plano Gerador de Benefício Livre - 
PGBL), se considerada apenas a diferença de custo. 

Considerando o retorno, a diferença seria de 5,6% a 
favor dos planos das entidades fechadas. Ao levar em 
conta os custos e o retorno, a média das EFPC alcançaria 
um saldo 20,5% maior para os planos em comparação 
com a média dos PGBL e VGBL.

Outro estudo que comparou os custos e a 
rentabilidade dos planos das entidades fechadas com os 
VGBL e PGBL do setor das abertas, que também levou 
em consideração o desempenho e a projeção dos planos 
das EFPC, segundo levantamento dos Indicadores de 
Desempenho de Gestão - IDG da Abrapp. 

Este, indicou grande vantagem competitiva dos planos 

da EFPC, tanto em relação ao custo quanto ao retorno, 
quando comparados com os planos dos bancos.

“O sistema fechado de previdência complementar é 
completamente viável e representa a melhor opção do 
mercado de previdência para o país”, ressalta o Diretor 
da Abrapp, Sérgio Wílson, que apresentou as 
informações.

Menores taxas de administração e de 
carregamento e 100% da rentabilidade revertida 
para a conta do participante fazem grande 
diferença ao longo dos anos, resultando em saldo 
maior e, por consequência, melhor renda futura.

Isso é possível, pois uma EFPC é uma instituição sem 
fins lucrativos. O que a caracteriza como "entidade 
fechada" é o fato de atender exclusivamente aos 
empregados de suas patrocinadoras. Já uma entidade 
aberta de previdência complementar pode ter fins 
lucrativos e o objetivo principal é administrar planos de 
previdência de qualquer pessoa. Essas são as instituições 
privadas, normalmente ligadas a seguradoras e bancos.

é melhor
que o PGBL
dos bancos

Fechada 
Sem fins lucrativos

Organizadas por empresas e entidades associativas na 
forma de fundação/sociedade civil

Fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc)

Menores taxas de administração
Autonomia na escolha das instituições financeiras
Conselhos Deliberativo e Fiscal compostos por 

participantes indicados ou eleitos

Aberta
Tem fins lucrativos

Organizadas por instituições financeiras e seguradoras
na forma de sociedade anônima

Fiscalizadas pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP)

Maiores taxas de administração
Vinculação a uma única entidade financeira

Associado não participa
da gestão

As principais diferenças:
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Curso de fotografia
para aposentados
e pensionistas

Entre o dia 30 de setembro e 21 de outubro 
os aposentados e pensionistas da Unisul puderam 
participar do curso de fotografia promovido pela 
Associação dos Aposentados do Plano Unisulprev – 
AAUP, em parceria com a PrevUnisul e Unisul.

As aulas, ministradas pelo professor Wilson 
Schuelter, no Campus da Unisul de Tubarão/SC, tiveram 
o objetivo de instruir e orientar os participantes a utilizar, 
de forma criativa, a câmera fotográfica, para capturar os bons 
momentos da vida. O curso foi gratuito e contou com a 
participação de onze aposentados e pensionistas da 
PrevUnisul.

Este ano, com parcerias como a Unisul, AAUP, Prefeitura de 
Tubarão e o Programa A Escolha Certa, a PrevUnisul promoveu 
três cursos gratuitos para seus aposentados e pensionistas, dois de inclusão digital e este último sobre fotografia. Para 
estar por dentro das campanhas, cursos e oportunidades, basta acessar o site www.prevunisul.com.br e ficar atento 
aos e-mails enviados pela Entidade.

O Governo Federal anunciou o saque de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que 
iniciou em outubro de 2019. A data limite para que o trabalhador faça o saque continua sendo 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja feito até esta data, os valores retornam para a conta do FGTS. Essa liberação abrange contas 
vinculadas do FGTS que ainda estão recebendo depósitos do empregador atual e também de empregos anteriores, as 
chamadas contas inativas. 

Para valores de até R$ 100 por conta, o saque será feito nas lotéricas, com apresentação do CPF e documento de 
identificação. Já os valores de até R$ 500 por conta terão saque nas lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui, com 
documento de identificação e Senha Cidadão ou Cartão Cidadão e senha. Quem não possuir Cartão do Cidadão, 
poderá sacar nos caixas eletrônicos da Caixa utilizando o CPF e a Senha Cidadão. Em caso de saque na agência, deve 
apresentar documento de identidade com foto, número do CPF e Carteira de Trabalho ou Cartão Cidadão e senha.

Seja qual for destino, especialistas indicam a retirada do valor integral para investimento em aplicações mais 
rentáveis, pois o ganho anual do FGTS é inferior ao crescimento da inflação. Para quem possui dívidas, a indicação é 
usar a quantia para a quitação do valor devido aos cartões de crédito, cheque especial ou de empréstimos bancários. 
Esse tipo de dívida possui juros acima de qualquer investimento de renda fixa e o dinheiro do FGTS é uma boa chance 
de saldá-las. Sem contas atrasadas, ou mesmo sem uma parte delas, abre-se espaço no 
orçamento pessoal de cada um, sobrando dinheiro para gastos pessoais.

Para investir, a melhor opção é pensar no longo prazo. Uma das recomendações é realizar 
um aporte em uma previdência privada complementar. Este tipo de investimento acelera os 
resultados da aplicação, pois quanto antes realizado, mais tempo os juros sobre juros farão o 
valor aumentar. Os planos de previdência são uma boa alternativa de investimento a longo 
prazo pois costumam oferecer benefícios e proteção contra uma série de riscos. 

Além disso, ao aplicar na previdência complementar o participante consegue deduzir o 
Imposto de Renda do próximo ano, até o limite de 12% da renda bruta - para quem declara 
no modo completo. Em caso de dúvidas sobre como aplicar o valor, basta 
entrar em contato pelo e-mail contato@prevunisul.com.br ou telefone 
(48) 3622-2113.

Como investir o saque do FGTS no futuro



PrevUnisul nas redes sociais
Além do Facebook, a PrevUnisul está disponível também no Instagram para trazer 

novidades, conteúdos e permitir mais interação com seus participantes e assistidos. 
Para seguir a Entidade e acompanhar todas as novidades, como os cursos gratuitos 
para aposentados, basta procurar por “prevunisul” no Instagram ou no Facebook.
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Plano UniPrev
Plano UNISULPREV
Poupança
INPC
CDI

O cenário internacional até o terceiro trimestre de 
2019 foi marcado por novas rodadas de estímulos 
monetários e quedas de juros ao redor do mundo. A 
expectativa de enfraquecimento global, puxada principalmente 
pelo setor manufatureiro das grandes economias, foi fortemente influenciada pelas medidas comerciais anunciadas 
entre EUA e China. 

Diante deste quadro, vários bancos centrais voltaram a prometer liquidez abundante e juros baixos (ou até 
negativos) durante um período prolongado. Com isso, os ativos de risco seguem trajetória de valorização, com as 
bolsas globais acumulando alta acima de 15% até setembro. 

No Brasil, apesar da sucessão de ruídos políticos, o bom andamento das reformas promovidas pela equipe 
econômica tem animado o investidor local. A bolsa subiu quase 20% no ano, mas o grande destaque é o mercado de 
juros. A inflação baixa, a dificuldade de recuperação do mercado de trabalho e os juros em queda ao redor do mundo, 
sustentam a expectativa de Selic abaixo de 5% e os juros em patamar historicamente baixos ao longo de toda a curva.

Diante desse cenário, o fundo de investimentos da PrevUnisul se beneficiou das posições em renda variável e 
crédito privado, que tiveram crescimento. Até setembro, o fundo rendeu líquido 6,41%, para o Plano Uniprev 
e 6,37% para o Plano Unisulprev. O resultado bruto dos investimentos corresponde a 149% do CDI.

Para o quarto trimestre de 2019, os bancos centrais globais devem continuar com política adaptável e notícias em 
relação a guerra comercial entre EUA e China seguirão adicionando volatilidade aos mercados. Os sinais de uma 
melhora na relação entre os dois países podem aumentar a expectativa de retomada do crescimento e influenciar os 
ativos de risco. 

Em relação ao mercado doméstico, com o andamento das reformas e com a expectativa de juros e inflação em 
queda, os investidores devem cada vez mais acompanhar os indicadores de atividade. Os últimos números de emprego, 
indústria e varejo foram mais animadores e podem fazer com que a expectativa de crescimento do PIB melhore para 
2020. Caso isso realmente aconteça, pode ser o fator que vai trazer o investidor estrangeiro para os ativos brasileiros, 
podendo dar um impulso aos ativos de risco brasileiros.

Fonte: Integral Investimentos
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Recadastramento 2019/2020 – Prova
de Vida, inicia em novembro

A partir de novembro, os aposentados e pensionistas da 
PrevUnisul precisam realizar o recadastramento – Prova de Vida.

Será enviado um e-mail para os participantes, com o link de 
acesso ao formulário. Os dados devem ser conferidos e 
atualizados na tela, quando necessário. O formulário deve ser 
impresso, assinado e devolvido para a PrevUnisul.

O recadastramento também pode ser feito pessoalmente, na 
sede da PrevUnisul, em Tubarão, na Rua Vigário José Poggel, 500 
– Sala 103 – Bairro Dehon. Neste caso, o participante deve 
comparecer munido de documento de identificação.

Em caso de impossibilidade de realizar o recadastramento, a 
PrevUnisul deve ser comunicada, pelo telefone (48) 3622-2113, 
para evitar o cancelamento do benefício.

 

Programa A Escolha Certa
realiza evento sobre
a aposentadoria

Exemplos práticos, interação e experiência de vida dos 
palestrantes foram os destaques do evento Um Novo Olhar 
sobre a Aposentadoria.

Israel Oreano trouxe os melhores investimentos para o 
futuro e Marcelo Alves a trajetória como primeiro brasileiro a 
correr nos dois polos. As palestras foram voltadas ao público da PrevUnisul e demais Entidades que integram o 
programa de educação financeira e previdenciária A Escolha Certa.

Israel Oreano, que é especialista em investimentos financeiros, trouxe passos simples para economizar com tarifas 
bancárias e tipos de investimento, além das melhores formas de começar a investir em Renda Fixa, mercado de ações 
e Fundos de Investimento Imobiliário, com foco no planejamento financeiro para a aposentadoria.

O maratonista Marcelo Alves, que é o único brasileiro e o primeiro sulamericano a completar a World Marathon 
Challenge, trouxe sua experiência de vida falando sobre a importância do planejamento, da preparação e da definição 
de objetivos e propósitos, para que sejam alcançadas as conquistas de longo prazo.

Além das palestras, foi oferecido um café de confraternização e sorteados vários brindes do Programa A Escolha 
Certa, sendo duas consultorias financeiras individuais, com o palestrante Israel Oreano.

AAUP promoverá
assembleia geral
em novembro

A Associação dos 
Aposentados da 
Unisul (AAUP) 
realizou uma reunião 
da diretoria em setembro para tratar de 
assuntos da associação, como o curso 
de fotografia para aposentados 
promovido de 30 de setembro a 21 de 
outubro, na Unisul. Para o final do mês 
de novembro, a AAUP planeja uma 
assembleia geral, que deverá reunir os 
associados. 

Atualmente, a Associação conta 
com 48 associados. “Gostaria de 
destacar o excelente clima de amizade, 
companheirismo e alegria que estão 
presentes em nossos encontros. 
Lembramos que a AAUP através de sua 
diretoria está de braços abertos para 
receber novos associados”, convida o 
presidente da Associação, Honório 
Gotardo.
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